
แบบ สขร. 1

1 จ้างท าป้ายไวนิล 420.00       420.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย ร้านบ้านป้าย เสนอราคาตามข้อก าหนด 3 ก.พ.64

ราคา 420 บาท ราคา 420 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างถ่ายเอกสาร 1,697.50     1,697.50     เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 4 ก.พ.64

ราคา 1,697.50 บาท ราคา 1,697.50 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างถ่ายเอกสาร 381.45       381.45       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 9 ก.พ.64

ราคา 381.45 บาท ราคา 381.45 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างถ่ายเอกสาร 1,176.00     1,176.00     เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 9-ก.พ.-64

ราคา 1,176 บาท ราคา 1,176 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ซ้ือหลอดไฟ 1,700.00     1,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 10-ก.พ.-64

ราคา 1,700 บาท ราคา 1,700 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างเข้าเล่มเอกสาร 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 10 ก.พ.64

ราคา 300 บาท ราคา 300 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเข้าเล่มเอกสาร 490.00       490.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด  19 ก.พ.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสโุขทัย

วนัที่ 28 เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564

ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ราคา 490 บาท ราคา 490 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ 610.00       610.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 11-ก.พ.-64

ราคา 610 บาท ราคา 610 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,700.00     7,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 13/2564

ราคา 7,700 บาท ราคา 7,700 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 18-ก.พ.-64

10 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 6,520.00     6,520.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 14/2564

ราคา 6,520 บาท ราคา 6,520 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 19-ก.พ.-64

11 จ้างท าป้ายชื่อส านักงาน 19,500.00   19,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย ร้านบ้านป้าย เสนอราคาตามข้อก าหนด 13/2564

ราคา 19,500 บาท ราคา 19,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 22-ก.พ.-64

12 จ้างถ่ายเอกสาร 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 19-ก.พ.-64

ราคา 300 บาท ราคา 300 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,450.00     1,450.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 19-ก.พ.-64

ราคา 1,450 บาท ราคา 1,450 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ซ้ืออุปกรณ์เปล่ียนชุดฉีดช าระ 395.90       395.90       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 18-ก.พ.-64

และสายน้ าดีห้องน้ า ราคา 395.90 บาท ราคา 395.90 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

15 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าส านักงาน 75,500.00   75,500.00   เฉพาะเจาะจง นางลัคณา อยู่ทุ่ง นางลัคณา อยู่ทุ่ง เสนอราคาตามข้อก าหนด 12/2564

ราคา 75,500 บาท ราคา 75,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 19-ก.พ.-64

16 จ้างถ่ายเอกสาร 2,020.00     2,020.00     เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 19-ก.พ.-64

ราคา 2,020 บาท ราคา 2,020 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

17 จ้างถ่ายเอกสาร 685.50       685.50       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 19-ก.พ.-64

ราคา 685.50 บาท ราคา 685.50 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

18 จ้างท าป้ายไวนิล 1,918.00     1,918.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านช้าง ร้านบ้านช้าง เสนอราคาตามข้อก าหนด 23-ก.พ.-64

ราคา 1,918 บาท ราคา 1,918 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

19 จ้างถ่ายเอกสาร 1,361.25     1,361.25     เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 23-ก.พ.-64

ราคา 1,361.25 บาท ราคา 1,361.25 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

20 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 18,500.00   18,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดอ.เอ.เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดอ.เอ.เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 11/2564

KYOCERA TA4500i ราคา 18,500 บาท ราคา 18,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 25 ก.พ.64


